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Redogörelse
för

Polytekniska institutets i Finland verksamhet
under läseåret 189G—ISST1,

afgifven vid det offentliga årsförhöret den 81 Maj 1897 
af institutets divektor.

Serlan inom lärarekollegium fråga uppstått om 
otillräckligheten af det å institutets stat uppförda 
reseanslaget af 1,500 mark, och om önskvärdheten 
af dess ökande till högre belopp, afgaf kollegium 
den 6 April 1897 en framställning härom som var 
af följande lydelse:

Enligt föreskrifterna i de för institutet nådigst 
fastställda statuterna åligger det hvar och en af in
stitutets lärare att följa med sin tid och hålla sig å 
nivå med den allmänna utveckling hans fack under
går. Men oafsedt denna uttryckliga lagbestämning 
ligger det i sakens natur att lärarene vid landets 
främsta tekniska fackskola, hvar för sig och efter 
bästa förmåga, måste söka eftersträfva största kun
skap och erfarenhet, för att ej allenast förmå fram
gångsrikt verka i sina omhänderhafvande läraretjen- 
ster, utan äfven, på sätt dem derutöfver sj elffallet 
åligger, verksamt bidraga till det allmänna höjandet 
af de tekniska fackens ståndpunkt i landet.
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Tekniska studier, likasom, i viss grad, studiet 
af de vetenskapsgrenar, som på tekniken hafva direkt 
tillämpning, äro svårare att bedrifva i ett land med 
små materiela resurser, der alltså medlen, hvilka 
kunna ställas till den teoretiska och praktiska tek
nikerns förfogande äro begränsade, än i sådana län
der der man med det tekniska arbetet åt alla håll 
kan eftersträfva den högsta tänkbara fulländning. 
Tekniska studier kunna nemligen icke ske enbart 
med tillhjelp af den, visserligen år för år allt rikare, 
literatur som utkommer, utan härtill erfordras nöd
vändigtvis ett personligt studium af sjelfva det ut
förda arbetet. Men häraf framgår att studier å ut- 
rikesort för vårt lands teknici i allmånhet och i syn
nerhet för tekniska lärare måste anses oumbärliga 
om landets tekniska arbete skall kunna motsvara 
tidens kraf och kunna uthärda den år för år allt 
hårdare konkurrens hvarför detsamma från alla håll 
är utsatt. Särskildt måste det för lärarene vid poly- 
tekniska institutet vara af största vikt att möjligast 
ofta få komma i personlig beröring med sina kolle
ger vid utlandets främsta högskolor och att kunna 
taga grundlig kännedom om deras undervisning, 
hvarom de, högskolorna emellan årligen utbytta läro- 
programmen endast gifva en ytlig antydan; att vi
dare vid framstående byggnadsarbeten, stora verk
städer och fabriker erhålla en intim kännedom om 
de moderna arbetsmetoder hvilka antingen alls icke 
beskrifvas i den utkommande litera turen, eller äro 
af den art att endast personlig åskådning förmår 
afgöra huruvida de äfven kunna lämpa sig för vårt 
lands egendomliga förhållanden; samt slutligen att 
göra sig förtrogne med de ekonomiska resultat hvar- 
till man kommit vid användandet af nya arbetsma-
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terial och moderna arbetssätt i länder, der veten
skapens idbare såväl som de praktiska yrkenas måls
män kunna vara i tillfälle att pröfva och praktiskt 
tillämpa alla de nya upptäckter som i vårt rastlöst 
arbetande tidehvarf göras. Lärarekollegium förbiser 
härvid ingalunda de icke alldeles obetydliga kost
nader som härmed måste blifva förknippade, men 
anser att det tekniska arbetet är af den stora bety
delse för landets allmänna välstånd och framåtskri
dande att de medel som offras för ändamålet måste 
dels anses blifva besparade derigenom att man på 
detta sätt förmår undvika misstag som allaredan 
annorstädes blifvit gjorda, dels mångfaldt återvinnas 
med tillhjelp af den kunskap och vidgade erfarenhet 
som sålunda tillföres landet.

Lärarekollegium är lifligt medvetet om att det 
på institutets stat uppförda årsanslaget af ] ,500 mark 
i förberörda afseende verkat mycket godt, likasom 
derom att den välvilja hvarmed Kejserliga Senaten 
lyssnat till framställningar om anslagets tillfälliga 
höjande, då behof häraf anförts, verkat högeligen 
lifvande på lärarekåren. Men, då lärarekollegium 
tillika är medvetet derom att flere dess medlemmar, 
i följd af de begränsade tillgångar som stått till 
buds, årligen afhållit sig ifrån att ansöka om bidrag 
till bekostande af sådana studieresor och endast de 
mest trängande behof föranledt sådana ansökningar 
som icke kunnat inrymmas i det ordin ariter bevil
jade beloppet, tillåter sig lärarekollegium härigenom 
vördsamt hos Industristyrelsen anhålla det Industri
styrelsen ville till Kejserliga Senaten ingå med så
dan hemställan att årsanslaget för lärarenes vid in
stitutet studieresor för framtiden blefve förhöj dt att 
årligen utgå till ett belopp af 4,000 mark.
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Såsom förhållandena härintills gestaltat sig, 
hafva nu ifrågavarande studieresor i regeln verk
ställts under institutets sommarferier. Så i allo lämp
ligt detta än kan vara med hänsyn till den regel
bundet fortgående undervisningen, måste lärarekol
legium likväl såsom sin, af erfarenheten bekräftade, 
åsikt framhålla att den tid, som sålunda står den 
resande till buds, dels icke under alla förhållanden 
är fullt lämplig, dels är för knappt tillmätt för att 
några mera omfattande och i detalj gående studier 
derunder skulle kunna eller hinna verkställas. Lä
rarekollegium anser på ofvananförda grunder bere
dandet af någon möjlighet för institutets lärare, af 
hvilka flertalet tillträdt sina tjenster vid unga år — 
att, under sin, i regeln omkring 30 år långa tjen- 
stetid, en eller par gånger, och detta under något 
längre tid såsom förslagsvis en läsetermin eller ett 
läseår, efter behof, för ifrågavarande ändamål vistas 
vid centralhärdarne för det tekniska, vetenskapliga 
och konstnärliga arbetet i utlandet, vara af den vikt 
och betydelse att lärarekollegium icke kan tveka att 
hos Industristyrelsen, med framhållande häraf, hem
ställa om vidtagande af sådan åtgärd att en slik 
möjlighet blefve lärarene beredd. Då nu desses lö
neförmåner icke göra det möjligt för dem att sjelfva 
bekosta dylika studieresor, tror lärarekollegium det 
vara sin plikt att vördsamt föreslå: att, då ordinarie 
lärare för studieändamål, efter för hvarje gång skeende 
särskild hemställan till Kejserliga Senaten, under en 
tid af minst en läsetermin och högst ett läseår vistas 
i utlandet, honom ej allenast må för tiden tillför
säkras de honom tillkommande löne- och öfriga tör- 
måner oafkortade, utan honom derutöfver tilldelas 
ett resebidrag, förslagsvis intill 3,000 mark för helt
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âr, om hvars storlek lärarekollegium dock i hvarje 
särskildt fall ägde inkomma med underdånig hem
ställan.

För aflönandet af den vikarie som komme att 
handhafva lärarebefattningen vid institutet medan 
den ordinarie innehafvaren deraf sålunda för studie
ändamål vistades i utlandet, tofde i regeln ett be
lopp af intill 4,000 mark för år blifva erforderligt 
och tillåter sig lärarekollegium derföre att vördsamt 
hemställa om att det på institutets stat upptagna 
årsanslag för aflönande af lärare i elektroteknik och 
tillfälliga biträdande lärare i andra ämnen för fram
tiden blefve förhöj dt med ofvannämnda belopp.

Lärarekollegium tillåter sig att, såsom ett visst 
stöd för denna sin framställning, vördsamt bringa i 

- erinran det analoga förhållande som eger rum vid 
landets universitet, hvats rika tillgångar visserligen 
möjliggöra understöd för lärarenes studieresor till 
belopp vida öfverstigande dem som här äro ifråga. 
Under de sistförflutna 9 åren utgåfvos vid universi
tetet, enligt Rektors årsberättelser, reseanslag åt lä
rarene till ett belopp af i medeltal 17,500 mark år
ligen, hvilket lärarekollegium nu endast tillåter sig 
att anföra, utan att kollegium anser sig kunna, eller 
böra, anställa vidare jemförelser emellan universite
tets och polytekniska institutets arbete och bety
delse för landet,

Då lärarekollegium slutligen och på sätt redan 
ofvan blifvit anfördt, anser det vara af största be
tydelse att de resultat, kollegium genom nu före
slagna åtgärd med säkerhet vågar motse, böra göras 
möjligast lätt tillgängliga och fruktbringande ej 
mindre för polytekniska institutet än för hela lan
det, tillåter sig lärarekollegium göra det förslag att
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lärare, som sålunda blifvit satt i tillfälle att med 
särskildt understöd verkställa en längre studieresa, 
efter sin hemkomst skall vara skyldig afgifva full
ständig och omfattande berättelse deröfver och bör 
af honom sålunda affattad reseberättelse, äfvensom 
annat arbete hvilket han under resan utfördt, göras 
allmänt bekant och tillgängligt, antingen genom af 
institutet föranstaltad publikation deraf eller genom 
offentliga föredrag eller på annat sätt som i hvarje 
enskildt fall befinnes lämpligast.

Vid föredragning af denna framställning har 
Kejserliga Senaten funnit godt å högsta ort förorda 
höjande af årsanslaget till utländska resor för herrar 
lärare till 4,000 mark om året.

Undervisningen.

Verksamheten vid polytekniska institutet för 
läseåret 1896—1897 tog sin början den 1 September, 
och har författningsenligt fortgått ända till denna 
dag då densamma afslutas medelst offentlig uppvis
ning af elevernas under året utförda arbeten. Af- 
brott i studiernas och öfningarnas jemna fortgång 
har, förutom under jul- och påskferierna, inträffat 
under vissa dagar, hvilka enligt gammal häfd be
traktats såsom gifna lofdagar.

Sjukdomsforfall ibland institutets lärare hafva 
blott sällan vållat lektioners inställande. Institutets 
för året gällande läroprogram har till sina väsentli
gaste delar kunnat vid undervisningen efterlefvas.

Föreskriften i § 10 mom. d af institutets stad
gar, innefattande anvisning om beredande af tillfälle
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åt eleverna att besöka verkstäder, byggnadsföretag 
och inrättningar der insigt om det tekniska arbetets 
9,rt och beskaffenhet kan inhemtas, har under detta 
år lika litet som under föregående år förbisetts. 
Exkursioner för beseende af dylika inrättningar inom 
denna stad eller dess närhet hafva företagits under 
ledning af vederbörande lärare. Och såsom under 
många år härförinuan varit öfligt, företages efter 
läseårets afslutande äfven en längre exkursion, som 
denna gång gäller den under byggnad varande Abo 
—Karis banan för beseende af särskilda der på
gående arbeten. Deltagare i färden blifva äldre lä
raren prof. M. Strukel och biträdande läraren ing. 
H. Castren samt 19 elever hörande till de två hög
sta årskurserna af fackskolan för ingeniör v äsend e.

Läraren e.

Enligt institutets den 20 oktober 1886 fast
ställda stat utgöres lärarepersonalen af nio äldre och 
fyra yngre ordinarie lärare, samt 17 extra lärare, i 
hvilket antal läraren i gymnastik äfven inbegripes. 
Dessutom har genom Nådigt bref af den 9 oktober 
1893 bifall lemnats till anställande af tre biträdande 
lärare för befrämjande af undervisningen på finska 
språket vid institutet, nemligen en i allmän kemi 
samt en å hvardera af fackskolorna i ingeniörvä- 
sende och maskinbyggnad.

Af dessa biträdande läraretjenster hafva de två 
förstnämnda redan från och med ingången af vår
terminen 1894 blifvit med innehafvare besatta. Den 
sista deremot, till hvilken kompetent sökande inom
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medgifven ansökningstid icke anmält sig, lemnades 
då obesatt, och har varit ledig ända till ingången 
af innevarande läseår då ingeniören A. H. Solin, 
hvilken under tvenne år åtnjutit statsunderstöd för 
att genom studier i utlandet vinna utbildning till 
denna syssla, den 23 September 1896 blef af Indu
stristyrelsen till tjensten förordnad. Dessförinnan 
hade han, på föranstaltande af Industristyrelsen, 
måndagen den 14 September hållit ett profföredrag 
på finska språket öfver ämnet: „Edestakaisin liikku
vien massojen vaikutukset höyrykoneessa, ristikap- 
paleessa ja kammintapissa esiintyvien lyöntien syyt 
ja niiden vähentäminen".

Hans verksamhet såsom lärare har dock icke 
blifvit lång. Den 23 Februari 1897 har Industristy
relsen bifallit till hans anhållan om entledigande 
från denna syssla.

Ombyten inom institutets lärarekår hafva för 
öfrigt under det förlidna året inträffat till större 
antal än under något annat år härförinnan.

Äldre läraren i mekanisk teknologi och ma
skinbyggnad hofrådet Max Seiling har af Kejserliga 
Senaten den 9 April 1896 på grund af styrkt sjuk
lighet undfått tjenstledighet för hela läseåret 1896 
—1897. Till hans vikarie tillförordnade Handels- 
och Industri Expeditionen den 27 Juni 1896 inge
niören Anton Uno Albrecht. Medsökande till vika
riatet voro ingeniørerne Axel von Knorring och 
Frans Alfred Blomqvist, hvilken sistnämnde hade 
fått lärarekollegiets förord till sysslan.

Äldre läraren i allmän kemi professor Henrik 
Alfred Wahlfors undfick den 18 Augusti 1896 af 
Kejserliga Senaten, med anledning af svårt insjuk
nande, tjenstledighet för höstterminen 1896, och den
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17 December samma år förlängning i tjänstledighe
ten intill läseårets utgång. Tj ensten förestods under 
året på grund af förordnanden af Industristyrelsen 
af den 16 September och 17 December 1896, af filos, 
doktorn Grustaf Komppa. Vikariatet ansöktes utom 
af den sistnämnde äfven af filos, doktorn Hjalmar 
Modeen.

Den 3 Juli 1896 blef äldre läraren i deskriptiv 
och projektivisk geometri, friherre Karl Evert Pal- 
mén utnämnd till intendent för Manufakturerna vid 
Industristyrelsen. Att förestå den sålunda ledig- 
blifna läraretjensten förordnade Kejserliga Senaten 
den 17 September 1896 ingeniören Alexander Leo
nard Hjelmman. Såsom medsökande till detta vi
kariat hade anmält sig ingeniören Arvid Edvard 
Blomqvist och filos. mag. Gunnar Gabriel Geitlin.

Extra läraretj ensten i matematik, hvilken Pal- 
mén förestått altsedan den 15 Januari 1884, härun
der året bestridts af äldre läraren doktorn Hjalmar 
Mellin, som härtill förordnats den 22 September 1896.

Yngre läraren i teoretisk mekanik filos, dok
torn Hjalmar Tallqvist, som för idkande af studier 
å utrikes ort haft tjenstledighet under hela kalen
deråret 1896, har med ingången af vårterminen 1897 
åter inträdt i utöfning af sina tjensteåligganden, 
hvilka under höstterminen handhafts af ingeniören 
Karl Beinhold von Willebrand såsom vikarie.

Biträdande läraren i ingeniörvetenskaperna Ale
xander Leonard Hjelmman hade den 12 Maj 1896 af 
Industristyrelsen beviljats ansökt tjenstledighet under 
det förlidna läseåret, men ej begagnat sig deraf.

Extra läraren i elektroteknik Axel Gottfrid 
Strömberg har af Industristyrelsen den 14 Augusti
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1896 på ansökan entledigats från denna befattning, 
hvilken han innehaft alt sedan den 13 September 
1887. Den 16 September 1895 förordnade Industri- 
styrelsen filos, magistern G-unnar Gabriel Geitlin 
att bestrida sagda undervisning under innevarande 
läseår.

Extra läraren i finska och svenska språken 
filos, doktorn Josef Julius Mikkola har den 19 Maj 
1896 af Industristyrelsen beviljats tjenstledighet 
för bedrifvande af studier i utlandet under läse- 
året 1896—1897, under hvilken tid undervisningen 
i dessa språk handhafts af filos, magistern Aron 
Josef Sarlin, som blifvit härtill af Industristyrelsen 
förordnad den 12 September 1896. Medsökande till 
detta vikariat voro d:r T. E. Karsten och lektorn 
E. Gråsten.

Extra läraren i nationalekonomi och industriel 
lagstiftning bankdirektören och jur. utr. kandidaten 
Ernst Emil Schybergson har i egenskap af stånds
ledamot i borgareståndet vid innevarande års landt- 
dag haft ledighet från sin läraretjenst, och har vice 
häradshöfdingen Ossian Jakob Ferdinand Häggman 
på grund af förordnande af Industristyrelsen af den 
26 Januari 1897 förestått samma tjenst.

Extra läraren i gymnastik magistern Karl Sig
vard Wegelius undfick tör enskilda angelägenheter 
den 29 September 1896 af Industristyrelsen tjenst
ledighet för hela läseåret. Till vikarie förordnades 
den 3 Nov. 1896, gymnastikläraren Lennart We
gelius.

Till handledande af de analytiska arbetena med 
eleverna i kemiska laboratorium förordnade Industri
styrelsen den 23 September 1896 ingeniören Gustaf
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Otto Mattson, hvilken den 9 December 1896 jemväl 
förordnades till assistent i fysikaliska laboratorium.

Den 15 Oktober 1896 förordnade Industristy
relsen ingeniören Hjalmar Castren att under läse- 
året bestrida vikariatet för biträdande lär are tj ensten 
i ingeniörvetenskaperna. Detta vikariat hade äfven 
ansökts af ingeniörerna Karl Fredrik Appelgren och 
Arvid Edvard Blomqvist. För bedömande af sökan- 
denes förmåga att meddela undervisning på finska 
språket förordnade Industristjuelsen om anställande 
af profioreläsningar, och höllos sådana af

Appelgren, Fredagen den 25 September öfver ämnet: 
„Veden nopeuden määräämisestä hanavissa, vir
roissa y. m.“

Blomqvist, lördagen den 26 September öfver ämnet: 
„Erilaiset perustamistavat, joita on käytetty sa
tamarakennuksissa Suomessa“ ; och

Castren, Måndagen den 28 September öfver ämnet : 
„limakalvoista ja perustusten laskemisesta nii
den avulla“.

Sedan Kejserliga Senaten den 15 Maj 1896 bi
fallit till sångläraretj enstens indragande och det der- 
för bestämda arvodets användande till anordnande 
af öfningar i aqvarellmålning har Industristyrelsen 
den 26 November 1896 till detta sysslande förordnat 
artisten Woldemar Toppelius. Medsökande till denna 
befattning va’r äfven artisten Albert G-ebhard.

Den 31 Mars har Toppelius undfått tjenstle- 
dighet intill den 1 Okt. 1897 för tillernad studieresa 
till utlandet, och har till hans vikarie samma dag 
förordnats artisten A. Federley.
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På grund af iråkad sjukdom blef ingeniören 
A. L. Hjelmman i medlet ai Februari urståndsatt 
att handhafva vikariatet för 1 är are tj ensten i deskrip
tiv och projektivisk geometri. Till tjenstförrättande 
vikarie antog jag med anledning deraf den 16 i sist- 
sagda månad ingeniören A. E. Blomqvist, som med 
Industristyrelsens begifvande fortfor med denna un
dervisning intill den 21 Mars då Hjelmman åter in
trädde i utöfning af sin befattning.

Reseunderstöd

för herrar lärare för instundande sommar hafva be
viljats åt:

D:r H. Hellin, för studieresa till Tyskland och 
Schweiz 1,500 mark, institutets å 
stat uppförda reseanslag;

Prof. M. Strukel, 500 mark af Kejserliga Senaten be- 
viljadt extra anslag för studieresa 
till Sverige;

D:r G. Komppa, 500 mark af d:o d:o för d:o d:o;
D:r G. Geitlin, 1,000 „ af d:o d:o för idkande af

elektrotekniska studier i Tyskland.

Eleverna.

För vinnande af inträde vid Polytekniska in
stitutet såsom ordinarie elever, hade inom föreskrif- 
ven och genom annonser i hufvudstadens mest spridda
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tidningar tillkännagifveu tid, anmält sig 67 sökande. 
Af förenämnda 67 ynglingar hade 48 aflagt student
examen, 14 hade genomgått fullständig lyceikurs 
men icke absolverat studentexamen, 1 hade genom
gått de allmänna klasserna i finska kadettkåren och 
4 hade afslutat kurs i nästhögsta klass af lyceum 
samt genomgått fullständig lyceikurs i matematik 
och fysik. Efter anstäldt inträdesförhör med dessa 
sistnämnda blefvo de samtliga godkända till in
tagning.

Såsom extra elever intogos vid samma tillfälle 
2 ynglingar. Sedan under läseårets fortgång ytter
ligare inskrifvits 6 extra elever till deltagande i sär
skilda lärokurser, uppgick sålunda hela antalet af 
under året intagna nya elever till 75. Qvarstående 
i läroanstalten från föregående läseår voro 109 ele
ver; i följd hvaraf institutet under det nu tillända- 
gångna året besökts af 184 elever. Af dessa voro 
171 inskrifna såsom ordinarie och 13 såsom extra 
elever. Tvenne af eleverna voro af qvinligt kön, 
den ena inskrifven såsom ordinarie den andra såsom 
extra elev.

161 af samtliga såväl ordinarie som extra ele
ver hafva deltagit i lektionerna och öfningarna under 
hela läseåret, 14 voro närvarande endast under höst
terminen eller en del deraf och 9 besökte institutet 
blott under nu tilländagångna vårtermin.

Vid utgången af detta läseår hafva följande 26 
ordinarie elever efter fullständigt afslutade lärokur
ser pröfvats kunna från institutet dimitieras:

Från fackskolan för maskinbyggnad:
Anders Johannes Brax,
Karl Kobert Bäcklund,
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Karl Laurentius Bäckström,
John William Cable,
Erik Knut Hartvall,
Wilhelm Heinonen,
Paul Henrik Simberg,
John Dager Stenberg,
Karl Gustaf Stigzelius,
Gunnar Gabriel Wænerberg.

Från faclcsTiolan för arkitektur:
Herman Ernst Heinrich Gesellius,
Armas Eliel Lindgren,
Eliel Gottlieb Saarinen.

Från fackskolan för kemisk teknologi:
Bernhard Abraham Hahl,
Ture Viktor Waldemar Schauman,
Axel Werner Wendelin.

Från fackskolan för landtmäteri:
Gustaf Mauritz von Essen,
Karl Osvald Gartz,
Johan Ivar Hannelius,
Wilhelm Kala,
August Kröger,
Jeremias Mölsä,
Gustaf Adolf Bydman,
Henrik Gustaf Thomé,
Frans Edvard Tukkila,
Anders Engelbert Wikström.

Institutets afgångsdiplom, hvilket lärarekolle 
gium har att bortgifva åt de mest framstående ele
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ver, hvilka under hela studietiden utmärkt sig för 
synnerlig flit och god framgång i sina pligters full
görande, har i år tilldelats:

Bernhard Abraham Hahl,
Armas Eliel Lindgren,
Ture Viktor Waldemar Schauman,
Frans Edvard Tukkila,
Gunnar Gabriel Wtenerberg.

Eleverna:
Johannes Andersin,
Johan Edvard Huikannen,
Otto Herman Itkonen,
Einar Gabriel Konstantin Molander,
Johan Anton Nessling,

hvilka under detta läseår varit inskrifna i institu
tets högsta årskurs och således haft utsigt att vid 
detta tillfälle varda från läroverket dimitterade hafva 
ej fullständigt afslutat den i årets program föi’e- 
skrifna lärokursen, och derför icke ännu kunnat er
hålla dimissions betyg. I enlighet med föreskriften 
i institutets stadgar har lärarekollegium medgifvit 
dem rättighet att i början af nästkommande höstter
min efter undergången godkännande pröfning undfå 
afgångsbetyg från institutet.

Enligt uppgifter hemtade ur elevernas vid in
trädet aflemnade prästbetyg, voro af dem födda:
i Nylands län....................  62   33,88 %
i Åbo och Björneborgs län 30 .................... 16,39 „
i Tavastehus län............... 26   14,2 0 „
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i Wiborgs Iän..................... 26
i Kuopio län......................  13
i Wasa län........................ 6
i Uleåborgs län................. 5
i S:t Michels län................ 3
i Ryssland.......................... 7
i Sverige............................ 2
i England ........................... 1
i Amerika..........................  1
i Afrika.............................. 1

Och voro af dessa söner till:
Civila tjenstemän..............................
Handlande och fabrikanter.............
Handtverkare m. m. ........................
Grodsegare och lägenhetsinnehafvare
Präster...............................................
Sjöfarande.........................................
Militärer.............................................

14,2 0% 
7,io „ 
3,27 „
2.7 3 „ 
1,64 „
3.8 2 „ 
1,09 „ 
0,54 „ 
0,54 „ 
0,54 „

54.
40.
34.
21.
18.

9.
8.

Under senast förlidna sommar hafva elever till 
ett antal af 62 sökt och funnit sysselsättning vid 
särskilda slag af företag och yrken, nemligen:
Såsom ingeniörbiträden........................................  19.

„ arbetare vid mek. verkstäder.................. 17.
„ lan dtmäteribi träden................................... 11.
„ ritare vid ritkontor................................... 7.
„ praktikanter vid särskilda fabriker..........  6.
„ murarelärlingar................................  2.

S:ma 62.
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Stipendier och understöd, uppgående till ett 
sammanlagdt belopp af 4,536 mk 50 p. hafva under 
året tilldelats följande elever:

Palménska stipendiet:
1896 Nov. 7. Eleven A. E. Lindgren 168 m. 75 p. 

„ „ „ Gr. E. Saarinen 168 lo

1897 April 14. Eleven AV. Thomé • • • ■ 206 m. 
„ „ „ V. A. Gröndahl 206 „

S:ma 337 m. 50 p.

P-

S:ma 412 m. — p.

Cygnæuska stipendiet:
1897 April 14. Eleven E. Stråhlman- 113 m. 50 p. 

„ „ „ G. Stenberg-• 113 „ 50 „
S:ma 227 ш. — p.

Öfverstyrelsens för landtmäteriet understöd åt me
dellösa landtmäterielever:

1896 Dec. 2 . Eleven G. A. Eydman 200 m.
„ „ O. AV. Ollila - 200 „

„ „ „ AV. Stenroos■• 200
„ „ F. E. Tukkila 200

« » „ A. E. AVikström 200 „

S:ma 1,000 m. — p.
1897 Maj 5. Enahanda belopp åt

samma elever.......... 1,000 m. —

Handels- och Industri-Expeditionens 
dispositionsmedel à 50 mark åt enhvar af eleverna:
1897 Maj 31. AV. Heinonen ............... 50 m. — p.

„ „ J. E. Huikannen.........  50 „ — „
2



18

1897 Maj 31. В. L. Mallander...........  50 m. — p.
,, „ A. O. Wesen................ 50 „ — „

S:ma 200 m. — p. 
Universitets stipendier:

1896 Dec. 3. Hedmanskt stip. G. W.
Rœring........................ 520 m. — p.

1897 Maj 10. D:o d:o d:o 520 „ — „
1896 Dec. 3. Skarpsk.batalj. stip. E.

Molander..................... 160 „ — „
1897 Maj 5. D:o d:o _____ 160 „ — „

S:ma 1,360 m. — p.
Gåf va af ensTcild person, som önsJcat förblifva 

onämnd:
1896 Nov. 12. Eleven A. J. Wasström 100 m. — p.

Institutets stipendiifonder hafva under det 
gångna året erfarit en betydande tillökning genom 
en gåfva af förra läraren i deskriptiv och projekti- 
visk geometri vid institutet friherre K. E. Palmén, 
Vid sin afgång från läroverket har han nemligen 
förärat en summa af 5,000 mark att användas i ena
handa syfte som af hans numera aflidna fader i lifs- 
tiden afsetts med en af honom gjord donation till 
institutet. I min egenskap af institutets nuvarande 
föreståndare vill jag härmed uttala läroverkets tack 
för denna värdefulla tillökning i dess donerade 
fonder.

Hälsoförhållanden.

Hälsotillståndet ibland institutets elever har 
under det förflutna året i allmänhet varit tillfred-
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ställande, i det att försummelser från föreläsningar 
och öfningar till följd af sjukdom blott sällan kom
mit till anmälan. Dock kan jag ej lemna oanmäldt 
att två fall af lungtuberkulos blifvit hos mig an
mälda, hvilken sjukdom nödgat tvenne af institu
tets elever att, måhända för alltid, afbryta sina 
studier. Det ena af dessa fallen anmäldes om 
våren 1896, det andra under höstterminen samma 
år. Då hvardera eleverna tillhörde samma årskurs 
och samma fackskola, kunde möjligen ett orsakligt 
samband forutsättas emellan båda sjukdomsfallen. 
Sannolikheten för ett sådant antagande är likväl 
högst ringa då en tätare beröring emellan dessa 
båda elever än med andra icke har egt rum.

Ett olycksfall, som har haft döden till påföljd, 
kan vid detta tillfälle ej heller forbigås. Eleven i 
2:dra årskursen af fackskolan för Landtmäteri Hillel 
Fredrik Liljeblad sammanstötte under velocipedåk- 
ning på stadens gator med en hyrkusk och blef af 
honom öfverkörd med den påföljd att han 3 dagar 
senare afled i följd af dervid erhållna skador.

Disciplin.

Mot elevernas uppförande inom läroanstalten 
har skäl till anmärkningar icke förekommit.

I sitt förhållande utom institutet har en af ele
verna tyvärr dock råkat ut för förvillelser, hvilka 
bragt honom i konflikt med samhällsordningen, och 
står nu under ransakning för begångna namnför
falskningar.
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Samlingarna.

Institutets bibliotek har med undantag af som
mar- och julferierna varit för allmänheten tillgäng
ligt alla helgfria dagar kl. 12—2; läsrummet har 
hållits öppet under hvardagarna kl. 9 f. m. till 8 e. 
m. och under sön- och helgdagar kl. 9—3. Under 
ferierna åter har endast biblioteket varit för allmän
heten tillgängligt lördagarna kl. 12—2.

Biblioteket och de andra samlingarna hafva 
under året erhållit värdefulla tillägg, förnämligast 
genom inköp, men äfven genom gåfvor. Bland de 
förärade föremålen må särskildt nämnas:

Af Fotografen K. E. Ståhlberg 38 st. fotogra
fier af jern vägsbroar och andra anmärkningsvärda 
jernvägsarbeten.

Ekonomien.

I enlighet med Handels- och Industri-Expedi
tionens dertill den 13 Oktober 1896 meddelade till
stånd hafva 600 mark odisponerade medel af de för 
en lärare i elektroteknik och tillfälliga biträdande 
lärare i andra ämnen upptagna anslag användts 
till inköp af elektroteknisk undervisningsmateriel.

Utöfver det å stat uppförda anslaget för ved 
och ljus har Kejserliga Senaten den 11 Mars 1897 
beviljat en summa af 3,031 mk 51 penni till be
täckande af en till detta belopp uppgående brist i 
berörda anslag, hvilken brist till följd af otillräk- 
ligheten af det ordinarie anslaget för ändamålet,
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under de senaste fyra åren småningom vuxit till 
nämnda belopp.

Genom beslut af den 15 Oktober 1896 har 
Kejserliga Senaten beviljat ett anslag af 700 mark 
för aflönande af en assistent vid institutets fysika
liska laboratorium.

Helsingfors den 31 Maj 1897.

Æ Qoist.

Helsingfors, J Simelii. arfv. boktryckeri aktiebolag 1897.
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Summarisk uppgift öfver lärare och elever vid polytekniska institutet i Finland för läseåret 1896—1897.
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O 9 œ
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Svenska.
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U

tlandet.
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niversitetet.
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M
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elever.

A
ntal

betalande.

A
ntal

frielever.

Influtua ter
m

insafgifter.

oT
3
p

d

3

Fackskolan

för Ingeniörväsende . . . i 59 1 60 39 21 — 13 47 — 46 e 8 22,20 28 19 60 — 27 33 2,720 4 Tid-
„ Maskinbyggnad . . . i 49 4 53 40 13 — 20 33 — 32 7 14 21,i9 27 18 53 — 37 16 3,510 11 skrifter

.. Arkitektur............... М3 18 34 17 1 18 15 3 8 10 12 i 5 22,73 28 19 16 2 13 5 1,080 3 cirka 2,500

„ Kemisk teknologi . . i 24 4 28 25 3 — 9 19 - 19 2 7 21,40 24 19 28 — 23 5 1,890 4 Böcker 
cirka 2,800

Landtmäteri............ 25 — 25 6 19 — — 25 - 17 6 2 23,7 7 34 19 25 — 14 11 1,100 11

Summa 13 3 18 34 174 10 184 125 59 — 50 134 — 126 22 36 — — — 182 2 114 70 10,300 33
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